
 

VABIMO NA 

SKLEPNI KONCERT REVIJE MLADIH GLASBENIKOV SLOVENIJE  

 XIV. dobrodelni koncert Lions kluba Ljubljana Emona  

OTROCI OTROKOM 

20. marec 2015 ob 18. uri v veliki dvorani Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.   

 

 

Na pobudo Lions kluba Ljubljana Emona in Lions kluba Rogaška se je v Ljubljani, Rogaški Slatini, Celju, Kopru in 

Krškem ob začetku februarja zvrstilo osem koncertov z nastopi 750 učencev glasbenih šol in 70 gojencev  

zavodov za delo z otroki s posebnimi potrebami. Izboru nepozabnih glasbenih doživetij bomo prisluhnili na 

sklepnem koncertu, ki bo v petek, 20. marca 2015 v veliki dvorani na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. 

 

Revija in sklepni koncert sta zasnovana v podporo projektu Celovita obravnava slepih in slabovidnih 

predšolskih otrok. K organizaciji dobrodelne akcije so pristopile glasbene šole in Lions klubi iz Slovenije. Tako 

uresničujemo pomemben cilj -  otroke usmerjamo v solidarna ravnanja in jih ozaveščamo o potrebah družbe po 

medsebojnem razumevanju in sprejemanju.  

 

Katjuša Koprivnikar iz  Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana o projektu pravi: 

»Celovita obravnava slepih in slabovidnih predšolskih otrok vključuje pridobivanje posebnih znanj in veščin bodisi 

s strani otrok bodisi s strani staršev kot so: razvoj igre, priprava na opismenjevanje v Braillovi pisavi, vizualna 

stimulacija in vaje vida, zgodnje veščine orientacije in mobilnosti, trening uporabe optičnih in neoptičnih 

pripomočkov, prehranjevanje, oblačenje, ipd.« 

 

Ilustratorka Marlenka Stupica je že pred 14. leti ob našem prvem dobrodelnem koncertu OTROCI OTROKOM, 

ki je letos prerasla v vseslovensko revijo mladih glasbenikov, s svojim prijaznim in dobrohotnim dovoljenjem, da 

njena upodobitev deklice iz pripovedke Zvezdni tolarji, ki pooseblja otrokovo razumevanje za drugega otroka, 

postane simbol koncertov OTROCI OTROKOM, darežljivo prispevala k utrjevanju vsebine, ugleda in pomena teh 

dobrodelnih koncertov.  

 

Vnaprej najlepša hvala, da boste z udeležbo na SKLEPNEM KONCERTU in z dobrodelnim prispevkom, tako kot 

nastopajoči otroci, pomagali njihovim vrstnikom in podprli projekt Celovite obravnave slepih in slabovidnih 

predšolskih otrok.  

 

Vstopnica -prispevek: odrasli 10 €, otroci  5€  

 

Naročila:  

Vildana Repše  

031 739 294 

vildana.repse@tartini.si 

 

 

V imenu pobudnikov in organizatorjev  

Vildana Repše 

 


